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• Role pacientů v sítích pro vzácná onemocnění

• ERNy v Evropě a zapojení u nás

• Národní síť – cílový stav z pohledu pacienta

• Národní síť – současný stav z pohledu pacienta

• Role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA



• Pacientské organizace stály u zrození myšlenky vytvoření těchto sítí již od roku 2004

• Od samého počátku je to „patient oriented“ iniciativa

• EPAGs – European Patient Advocacy Groups - při každé z  24 sítí

Role pacientů v sítích pro vzácná onemocnění  

(ERN)

EURORDIS – evropská pacientská organizace
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partnerů sítí
pracujících ve více 
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lidí?

?  
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ERNy v Evropě a zapojení u nás

ERNy v číslech



ERNy v číslech doma

• Česká pracoviště zapojena do 17 z 24 sítí

• Nová výzva na podzim 2019

• Přihlásilo se dalších 22 pracovišť

• Nyní probíhá hodnocení

• Výsledky listopad 2020



Národní síť – cílový stav z pohledu pacienta

Návrh modelu pracoviště



Optimální model – cílový stav

• Centrum pro každého vzácného pacienta (buď doma nebo přeshraniční péče)

• Centra napojena na ERNy v rámci diagnostických skupin – zapojení do všech 24 ERNů,  

• Dostatečnou kapacita odborníků a personálu

• Péče o dětské i dospělé pacienty  

• Komplexní péče - síť navazujících specializací, dle potřeb pacienta

• Dodržování doporučených postupů v rámci aktuálních standardů péče

• Rozvinutá mezinárodní spolupráce (účast na klinických studiích, konzultační systém CPMS, 
sdílení dat)

• Schopnost poskytovat navazující podpůrné služby, jako je fyzioterapie, psycholog, sociální 
poradenství, napojení na PO

• Poskytování paliativní péče, provázení při sdělení diagnózy  

• Koordinace všech složek péče 

• Odpovídající financování



TIME

Národní síť – současný stav z pohledu pacienta   

• Pro některé vzácné pacienty pracoviště existují, pro většinu však ne

• Pracoviště působí v rámci fakult. nemocnic, nemají status centra

• Jen část pracovišť je zapojena do sítě ERN

• Neexistuje systém financování (vede k nezájmu ze strany vedení 

nemocnic)

• Zásadní rozdíly v kvalitě péče u různých VO, neexistence odborníků

• Již existující pracoviště nemají kapacitu! Část dostává péči mimo ..

• Nesystémová návaznost mezi specializacemi – kdo péči vede?

• Po dovršení dospělosti pacient pro centra již neexistuje.. Nemá kam 

chodit…

• Nesystémový přístup k inovativní léčbě a orphanům (§16). Nyní snaha 

změnit ☺



Pilotní projekt optimalizace péče o pacienty s VO

(zástupci MZ, odborníci, pacienti)

Cíle projektu

Integrace pracovišť ERN do systému zdravotní péče v ČR

Legislativní úprava zákona č. 372/2011 Sb., záměrem je zajistit těmto poskytovatelům statut 

center vysoce specializované péče pro vzácná onemocnění

Zmapování současného stavu péče o pacienty s VO (pilotní fáze)

Reálné počty pacientů a výkonů

Nákladovost péče

Formulace standardů péče o jednotlivé skupiny VO

Identifikace nedostatků ve vztahu k realitě

Nastavení organizace vícestupňové péče o pacienty s VO

Stanovení kompetencí zdravotnických zařízení různého typu v systému sdílené péče o pacienta s 

VO

Optimalizace financování péče o pacienty s VO v ERN centrech



Role pacientů v procesech stanovování úhrad a 

HTA

• Poprvé je účast pacienta na procesu navržena v novele zákona č. 48/1997

• Zapojení v rámci tzv. 3 cesty pro léky na vzácná onemocnění (orphany)

• Poradní orgán při MZ

• Fáze posuzování x Fáze rozhodování

• Poskytnutí pohledu pacienta, zlepšení kvality života

• Jaká pacientská organizace se může zapojit?

• Definice pacientské organizace 



Sami vzácní spolu silní 

Děkuji za pozornost!


